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AGENDA
* Vrijdag 22 april Koningsspelen
* Woensdag 27 april start meivakantie
* Maandag 9 mei weer naar school

Donderdag 9 juni gaan we op schoolreisje!

Leerlingen uit groep 1-2 gaan naar de kinderboerderij in Drachten.
Leerlingen uit groep 3-8 gaan naar Drouwenerzand.

Locatie Tjerkwerd

NIEUWS
Lief en leed
Langzamerhand vervagen de corona regels en kunnen we weer lesgeven en
genieten zoals voorheen. Wel blijven er zelftesten beschikbaar voor de leerlingen van de bovenbouw en is het advies nog steeds om preventief twee
keer per week te testen. Ook hebben we nu echt te maken met krapte qua
invallers. Achter de schermen werken we hier hard aan, maar kan ik niet
garanderen dat we bij ziekte het nog kunnen oplossen. Iets wat mij raakt,
want wat hebben wij een prachtig beroep!
Wat hebben we afgelopen week kunnen genieten van de lente en wat een
verschil met een maand geleden. Vorige week hebben we met elkaar de
paasviering gehouden en in de pauze konden we genieten van een heerlijke
lunch. Voor iedereen zat er wel wat lekkers bij! Deze week vieren we met
elkaar de Koningsspelen. We starten met het koningsontbijt en gaan daarna
met z’n allen bewegen. Groot en klein door elkaar.

Wel moeten we alert blijven want de tijd gaat nu snel en voordat we het
weten is het zomervakantie. In mei staan voor alle leerlingen kooklessen
gepland, in juni gaan we op schoolreisje, groep 7-8 krijgen nog EHBO lessen
aangeboden en er komt nog een eindfilm. Allemaal leuke dingen (en nog
lang niet alles is genoemd) die we volop waarderen en waar iedereen van
kan genieten.

Volgende week ontvangt u extra informatie.
Wel zoeken we nog een nieuwe MR ouder.
Richard stopt na dit schooljaar. Hij heeft zich al
jaren ingezet voor de school en daar zijn wij
hem erg dankbaar voor!

Volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag
20 mei 2022

Elke basisschool is wettelijk verplicht om een
MR te hebben die is samengesteld uit leerkrachten en ouders. De leden worden rechtstreeks door en uit leerkrachten en ouders gekozen. Het aantal
leden van een MR hangt af van het aantal leerlingen op school. In de MR van
De Reinbôge hebben twee ouders en twee personeelsleden zitting. De MR
houdt zich bezig met alle aangelegenheden die de school betreffen. Voor
sommige zaken geldt dat de schooldirectie verplicht is advies te vragen aan
de MR. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het vaststellen van de vakantieregeling. Voor andere zaken is instemming van de MR nodig, voordat de schoolleiding een besluit kan uitvoeren. Voor de Reinbôge zoeken we een nieuwe
MR ouder per aankomend schooljaar. De MR vergadert 5 a 6 keer per jaar.
WELKE OUDER WIL HET STOKJE VAN RICHARD OVERNEMEN????
Heb je belangstelling, wil je meer informatie dan hoor ik het graag.
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Nieuwe rekenmethode
Op dit moment proberen we twee verschillende rekenmethoden uit. We vragen ook aan de leerlingen wat zij ervan vinden.
Eind mei hopen we met elkaar de knopen door te hakken.

Schoolfruit
Deze week hebben wij voor de laatste keer schoolfruit ontvangen. Dit betekent dat de leerlingen vanaf volgende week weer
zelf fruit mee naar school nemen. Ook zijn we gestart met het kweken van aardbei plantjes. Wie weet kunnen we die straks
met elkaar opsmikkelen.

Donateurs
Wat fijn om te zien dat een aantal donateurs al zelf de donateursbijdrage hebben gestort op de schoolrekening. Bedankt!
Themacertificaat Welbevinden
Op 25 maart kregen wij het goede nieuws dat ons themacertificaat ‘Welbevinden’ is verlengd voor drie jaar!

Vervanging dak
Op dit moment is het wachten tot alle materialen binnen zijn. Mocht dat lukken dan starten ze in de meivakantie nog met het
vervangen van het dak en anders wordt dit verschoven na de laatste week voor de zomervakantie.
Ouderavond
Tijdens de ouderavond hebben we gebruik gemaakt van de mentimeter. We zijn dan ook trots op het ontstane resultaat op de
vraag: Met welk kernwoord zou jij onze school willen omschrijven? Je kunt maximaal drie keer een kernwoord invoeren
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Onze school is gezond

Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze
school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we
aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het
allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat welbevinden en voeding.
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Tijdens de paasviering hebben we een sponsorloop voor Oekraïne gehouden. De opbrengst was maar liefst:

€ 1692,60
Geweldig! Iedereen hartelijk dank!
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